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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการจัดทําขอความพระราชสาสน มุงเนนศึกษาและวิเคราะหปญหา/ขอขัดของดานระบบขอมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน นําไปสูการหาแนวทางแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแกไขอยางเปนระบบและนําไปปฏิบัติไดจริง และ
จัดทําขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น สนองพระราชประสงค ดวยความถูกตอง รวดเร็วและ
ทันเหตุการณ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักราชเลขาธิการ จากผลการศึกษาพบวา
ปญหาอุปสรรคสําคัญคือ การขาดการจัดการระบบขอมูลใหมีความเชื่อมโยง ทันสมัย และถูกตอง
รวมทั้งปญหาบุคลากรขาดการวางแผนและความคิดริเริ่มเชิงรุกทั้งดานการจัดการระบบขอมูลและ
การติดตามสถานการณขาวสาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานดานการจัดทําขอความ
พระราชสาสน
ผูศึกษาเห็นวา แนวทางการแกไขปญหาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอม
ในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
(1) สํานักราชเลขาธิการควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจใน
เหตุการณเพื่อประกอบการจัดทําขอความพระราชสาสน รวมทั้ง (2) มีการจัดการประชุมหารือรวมกับ
สวนราชการที่เกี่ยวของ กับการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน เชน กระทรวง การ
ตางประเทศ เพื่อหาแนวทางความเปนไปไดในการขอเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลและขยายสิทธิการ
เขาถึงขอมูล ที่จําเปนตอการปฏิบัติง านดานดัง กลาว และ (3) ควรมีก ารพิจ ารณาเพิ่ม หรือจัดหา
บุคลากรซึ่งมีความชํานาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยจัดทําระบบฐานขอมูล ดูแล และ
ใหคําปรึกษาในเรื่องดังกลาว เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน
ใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ บุคลากรระดับกลุม/กองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความ
พระราชสาสน ยังมีสวนชวยใหการดําเนินการแกไขปญหาเพื่อเสริมสรางความพรอมดังกลาวไดโดย
(1) จัดใหมี ก ารประชุม เจาหนาที่ข องกลุม /กองที่เ กี่ยวของกับ การปฏิบั ติง านดานดั ง กลาวอยา ง
สม่ําเสมอ เพื่อใหทราบถึงปญหาหรือขอขัดของในการดําเนินงานจัดทําขอความพระราชสาสนในแงมมุ
ตางๆ กระตุนเตือนใหตระหนักถึงความสําคัญของการติดตามสถานการณขาวสารและการจัดระบบ
ขอมูล และหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน (2) จัดทําแผนการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลที่
เกี่ยวของกับ การสนับ สนุนการจัดทําขอความพระราชสาสน เชน ขอมูลพระราชวงศตางประเทศ
ขอมูลบุคคลสําคัญ/บุคคลที่ทรงรูจัก ขอมูลขอมูลพื้นฐานและสถานการณของประเทศตางๆ รวมทั้ง
ปรับ ปรุ ง ขอ มูล ใหทั นสมัยและตอเนื่อ ง และ (3) จัดใหมี ก ารประมวลข อมูล ที่เ กี่ยวขอ งกับ การ
ปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหเปนหมวดหมูและรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น เชน
ตามประเทศ หรือเหตุการณ เปนตน จัดเก็บลงในระบบคอมพิวเตอรและเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวผาน

จ
ระบบ shared file ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อใชสืบคนอางอิงในการจัดทําขอความพระราชสาสน
ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผูศึกษาเชื่อวา หากดําเนินการตามแนวขอเสนอแนะขางตนจะนําไปสูแนวทางการพัฒนา
กระบวนงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กอใหเกิดการดําเนินงาน
ดานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ สนองพระราชประสงค และเกิดประโยชน
สูงสุดตอความสัมพันธระหวางประเทศ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 8 ประจําป 2559 ของกระทรวงการตางประเทศ มุงศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบขอมูล เพื่อเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความ
พระราชสาสนของสํานักราชเลขาธิการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ผูศึก ษาขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยที่ป รึกษา ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม เปนอยางยิ่ง ที่
เมตตาและกรุณาเสียสละเวลาในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับกรอบความคิดและแนวทาง
รวมถึงแกไขขอบกพรอง ทําใหผูศึกษาเกิดความเขาใจเพิ่มมากขึ้นในการจัดทํา สงผลใหรายงานฉบับนี้
สําเร็จลุลวงในที่สุด
ขอกราบขอบพระคุณทานราชเลขาธิการและผูบริหารสํานักราชเลขาธิการที่สนับสนุนใหผู
ศึกษาไดเขาอบรมในหลักสูตรนัก บริห ารการทูตครั้งนี้ จากการไดเปดโลกทัศนนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงาน ที่สํานักราชเลขาธิก าร ทําใหผูศึกษาพบและทําความรูจัก ผูเ ขารับการอบรมหลักสูตร
ดังกลาวทั้งจากกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานภายนอกอื่นๆ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ ทางวิชาการและการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง และสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน นับเปน
ประสบการณอันมีคาและผูศึกษาเห็นวาการอบรมรวมกันในครั้งนี้จะมีสวนชวยสรางเครือขายองคกร
ที่เกี่ยวของการอันจะกอใหเ กิดประโยชนในการประสานงานและการปฏิบัติงานรวมกันใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณทานรองราชเลขาธิก าร และขอบคุณทานผูอํานวยการกอง และ
บุคลากรกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ ที่ไดเสียสละเวลาในการให
สัมภาษณ ใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนยิ่งตอการศึกษาในครั้งนี้
ธัญญรัตน สังขรุง
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หากจะกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการตางประเทศของไทย ซึ่งภายหลังเสด็จ
ขึ้นครองสิริราชสมบัตินั้น ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตางๆ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ทั้งใน
รูปแบบการเสด็จพระราชดําเนินเยือนอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐ (State Visit) และการ
เสด็จพระราชดําเนินเยือนอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)1 ระหวางป
2502–2510 และอีกครั้งเมื่อป 2537 รวมจํานวนประเทศที่เสด็จพระราชดําเนินเยือน 32 ประเทศ2
ซึ่งพระกรณียกิจดานดังกลาวนับเปนคุณูปการอยางยิ่งตอแนวทางการเจริญสัมพันธไมตรีของประเทศไทย
กับนานาประเทศ ดังที่พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา3 องคมนตรี ผูถวายงานดานการตางประเทศมา
อยางตอเนื่อง ไดกลาวไวในการสัมภาษณกับกระทรวงการตางประเทศตอนหนึ่งวา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงรูลึกและรูจริงในการทรงงานดานการตางประเทศ ทรงสนพระทัยศึกษาขอมูล ของ
แตละประเทศอยางลึกซึ้ง ทรงมีสวนสนับสนุนอยางสําคัญตอการดําเนินวิเทโศบายของไทยอยางมาก
ทั้งในทางตรงและทางออม ทางตรงคือการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศโดยการ เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตางๆ อยางเปนทางการและการพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหบุคคล
สําคัญจากตางประเทศเขาเฝา ฯ…หากมองในฐานะการทูตก็ตองถือวาเปนการทูตที่ลึกซึ้ง เพราะไม
ตองอาศัยชองทางทางการเมืองแตอาศัยความเปนมนุษยใชความดีเขาผูกใจกัน เปนการสรา งความ
เขาใจระหวางประเทศใหผูกพันกันอยางแนนแฟนจากฐานราก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดํารงไวซึ่ง
ความสัมพันธอันดีระหวางกันแมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในบริบทของสังคมโลก
อยางไรก็ตาม แมในระยะเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมิไดเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนตางประเทศแลว แตดวยทรงมุงประโยชนของชาติบานเมือง และการที่ทรงเจริญ พระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศไมใชเพราะเปนระเบียบแบบแผนมาแตโบราณกาล แตดวยทรงมั่น
พระราชหฤทั ยวา การเปนมิตรนั้นจะนํามายัง ความเขาใจซึ่งกันและกันที่จ ะเอื้อประโยชนในการ
แลกเปลี่ยนความเห็น ความชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการมีสัมพันธไมตรีระหวางบุคคล
ก็เพื่อใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุขในลักษณะที่เปนครอบครัวเดียวกันหรือคนในหมูบานเดียวกัน มี
ปฏิสัมพันธอันดีตอกันและหมูบานใกลเคียง ประเทศแตละประเทศก็เชนเดียวกัน อยูรวมกันบนโลก
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ณัชชา เลาหศิรินาถ, การรับพระราชอาคันตุกะกับความมั่นคงของชาติ, เอกสารวิจัยสวนบุคคล หลักสูตรการ
ปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 20, (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2550–2551), หนา 1.
2
The Office of His Majesty’s Principal Private Secretary, A MEMOIR OF HIS MAJESTY KING
BHUMIBOL ADULYADEJ OF THAILAND, (โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด), หนา 66–69.
3
สิทธิ เศวตศิลา, พลอากาศเอก, องคมนตรี. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูกับการตางประเทศ,” วารสารสราญรมย
69, ฉบับพิเศษ (2558):30, 32.
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ใบเดียวกัน ก็ตองมีความไววางใน มีไมตรีตอกัน และเอื้อเฟอชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น การที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสงขอความพระราชสาสนไปยังพระประมุขและประมุขรัฐ รวมถึงบุคคล
สําคัญชาวตางประเทศ และบุคคลที่ทรงรูจักในโอกาสตางๆ จึงเปนการคงไวซึ่งการเจริญสัมพันธไมตรี
กับนานาประเทศใหคงอยูตอไป
กองการต า งประเทศ สํ านั ก ราชเลขาธิ ก าร ในฐานะหน วยงานที่ มี ห น าที่ ห นึ่ ง ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ ขอความพระราชสาสนถวายพระพร พระราชทานพร และอํานวยพร ไปยัง
พระประมุข ประมุข พระราชวงศ และบุคคลสําคัญชาวตางประเทศในโอกาสตางๆ4 จึงจําเปนตอง
เตรียมความพรอม ในการสนับสนุนงานดานดังกลาวเพื่อสนองพระราชกระแส/พระราชประสงค ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักราชเลขาธิการในฐานะของเลขานุการในพระองค
พระมหากษัตริยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สํา นัก ราชเลขาธิ ก ารจํา แนกการดํา เนิ นการจั ดทํ าข อความพระราชสาสน ออกเปน 3
หมวดหมู คือ
1) ขอความพระราชสาสนถวายพระพรชัยมงคลและอํานวยพรไปในโอกาสวันที่ระลึกของ
ประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย อาทิ วันคลายวันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระนาม วันชาติ
วันเอกราช วันแหงชัยชนะการปฏิวัติ วันสาธารณรัฐ และวันที่ระลึกนักบุญ

แผนภูมิที่ 1 สถิติปริมาณขอความพระราชสาสนในโอกาสวันที่ระลึกของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศไทย
ที่มา: กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ
2) ขอ ความพระราชสาส น แสดงความยิ นดี ในโอกาสตา งๆ อาทิ วัน ประสูติ วั นหมั้ น
วันอภิเษกสมรส/เษกสมรส วันเสด็จขึ้นครองราชย วันสาบานตนเขารับตําแหนงใหม และวันครบรอบ
สําคัญตางๆ
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กฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักราชเลขาธิการ พ.ศ. 2553, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 127 ตอนที่ 59 ก
(28 กันยายน 2553).
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แผนภูมิที่ 2 สถิติปริมาณขอความพระราชสาสนแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ
ที่มา: กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ
3) ขอความพระราชสาสนแสดงความเสียพระราชหฤทัย/ทรงหวงใยในเหตุการณตางๆ คือ
การสวรรคต/การเสียชีวิต เหตุการณภัยพิบัติ อุบัติเหตุ เหตุการณกอการราย และการเจ็บปวย

แผนภูมิที่ 3 สถิติปริมาณขอความพระราชสาสนแสดงความเสียพระราชหฤทัย/ทรงหวงใย
ที่มา: กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ
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ตนเรื่องจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

รับเรื่องจากสารบรรณกลาง
ตรวจสอบบัญชี
รางขอความพระราชสาสน

พิจารณา/อนุมัติ

จัดทําโทรสารเชิญขอความ ฯ

สงสําเนาขอความ ฯ แจงสวนเกี่ยวของ

สงสําเนาขอความ ฯ พรอมคําแปลเพื่อเผยแพร
จัดทําใบนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา

ภาพที่ 1 แผนผังการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนถวายพระพรชัยมงคลและ
อํานวยพรในโอกาสวันที่ระลึกของประเทศที่มีความสัมพันธกับประเทศไทย โดยสังเขป
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ตนเรื่อง

รับเรื่อง ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม

เสนอเรื่อง
จัดทําขอความพระราชสาสน และโทรสารเชิญ
ขอความ ฯ

พิจารณา/อนุมัติ

จัดทําโทรสารเชิญขอความ ฯ

สงสําเนาขอความ ฯ แจงสวนเกี่ยวของ

สงสําเนาขอความ ฯ พรอมคําแปลเพื่อเผยแพร (หากมี)
จัดทําใบนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ภาพที่ 2 แผนผังการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนในโอกาสตางๆ โดยสังเขป
สํานักราชเลขาธิการไดมีการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนในโอกาสตางๆ
ดังที่กลาวมาขางตนมาอยางตอเนื่อง ซึ่งระหวางการดําเนินการเรื่องดังกลาวนั้น จําเปนตองอาศัย
ขา วสารข อ มู ล หรื อ ข อ มู ล จํ า เป น อื่ น ๆ เพื่ อ ประกอบการจั ด ทํ า แต จ ากการเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณโลกและการอยูในโลกยุคโลกาภิวัตนซึ่งมีขอมูลขอสารที่รวดเร็ว และมีความหลากหลาย
ในหลายๆ โอกาสหรือเหตุการณตองอาศัยการวิเคราะหสถานการณ รวมทั้งใชขอมูลจากฐานขอมูล
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ตางๆ ในการอ างอิง และสนับ สนุ นการจั ดทํ าข อความพระราชสาสน ได อย างทั นท วงที สํา นัก ราชเลขาธิก ารไมสามารถดําเนินไปตามหลักปฏิบัติตามที่ผานมา ยัง พบปญ หาขอขัดของเกี่ยวกับ
บุคลากรผูปฏิบัติ รวมทั้งขาดระบบขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํา
ขอความพระราชสาสน ดังนั้น หากการดําเนินงานเกิดปญหา ขอขัดของ หรืออุปสรรค ก็จะไมเปน
ผลดีตอทั้ง การดําเนินงานเพื่อสนองพระราชประสงคและอาจสง ผลเสียตอความสัม พันธร ะหวาง
ประเทศได
รายงานฉบับ นี้จึงเปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับ ปรุงระบบ
ขอมูลใหมี ความทันสมัย เขาถึงอยางรวดเร็ว ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของ สืบคนงาย และใชอางอิง
และประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
โดยนํากรอบความคิดจากระบบมาตรฐาน 1101 ซึ่งเปนระบบหนึ่งของมาตรฐานคุณภาพดานการ
จัดการระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐ ภายใตระบบมาตรฐานของประเทศไทยดานการจัดการและ
สัม ฤทธิผ ลของการจั ด การภาครัฐ (Thialand International Public Sector Standard
Management System and Outcomes : Thailand International P.S.O.) รวมทั้งระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งผูศึกษา
เห็นวาหัวขอการศึกษานี้มีความสําคัญยิ่งตอการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาและวิเคราะหปญหา/ขอขัดของดานระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําขอความพระราชสาสน
1.2.2 วิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อแกไขอยางเปนระบบและนําไปปฏิบัติไดจริง
1.2.3 จัดทําขอ เสนอแนะในการเตรีย มความพรอมในการดํา เนินงานดานการจัดทํ า
ขอความพระราชสาสน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น สนองพระราชประสงค ดวย
ความถูกตอง รวดเร็วและทันเหตุการณ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักราชเลขาธิการ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
เปนการศึกษาจากเอกสารขอมูลในการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความ พระราชสาสน
ระหวางป 2554–2558 รวมทั้งประมวลจากปญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานจริงและขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
รายงานนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ5 โดยผูศึกษาจะศึกษาวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ
คือ เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอความพระราชสาสน พระราชกระแส บันทึกตางๆ ระเบียบ
5

เอื้อมพร หลินเจริญ, “เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ,” วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 17, 1 (กรกฎาคม 2555): 17–29. [ออนไลน].
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ปฏิบัติ บัญชาหรือนโยบาย รวมทั้งศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ คือ จากการสํารวจเชิงคุณภาพโดยการ
สัม ภาษณผูที่ ป ฏิ บัติง านที่เ กี่ยวขอ งกับ การจัด ทํา ขอ ความพระราชสาส น ได แก ผูบ ริห ารสํ านั ก
ราชเลขาธิการ ผูป ฏิบัติงานสํานักราชเลขาธิการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีคูมือการปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําขอความ พระราชสาสนของสํานักราชเลขาธิการ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานัก
ราชเลขาธิการ พ.ศ. 2553 รวมกับกรอบวิธีคิด (conceptual framework) หรือแนวทฤษฎี (theory)
ไดแก แนวคิดระบบมาตรการฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ
ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล (Thailand International Public Sector Standard
Management System and Outcomes P.S.O. 1101: Information System) และแนวคิดระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) มาใชสนับสนุนการศึกษาวิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ทราบถึงปญหา/ขอขัดของของระบบขอมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
จัดทําขอความพระราชสาสน
1.4.2 ไดขอเสนอแนะแนวทางซึ่งนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพตอ
การดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
1.4.3 เปนแนวทางการพัฒ นาปรับ ปรุ ง ระบบขอมูล และกระบวนงานดานการจัดทํ า
ขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
1.4.4 กอใหเกิดการดําเนินงานดานขอความพระราชสาสนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
สมพระเกียรติ สนองพระราชประสงค และเกิดประโยชนสูงสุดตอความสัมพันธระหวางประเทศ
1.5 นิยามศัพท
ผูบริหาร ในที่นี่คือ รองราชเลขาธิการ ผูอํานวยการกอง สํานักราชเลขาธิการ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติดานขอความพระราชสาสน คือ วิทยากรระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิผลของงาน
ภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล (Thailand International Public Sector
Standard Management System and Outcomes P.S.O. 1101: Information System)6
ระบบมาตรฐานสากลของประเทศดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผ ลของงานภาครัฐ
มุงใหราชการมีระบบบริหารและจัดการที่ดี สามารถอํานวยประโยชนแกประชาชนและสังคมสวนรวม
มุงเนนผลสัมฤทธิ์รวมของภาคราชการทั้งระบบ และเนนใหทุกหนวยงานราชการของภาครัฐพัฒนา
มาตรฐานทางผลลัพธ โดยมีเปาหมายเปนผลลัพธเชิงสัมฤทธิ์บั้นปลาย อาทิ ความเสมอภาคในการ
บริการ ความทั่วถึงของการบริการ ประสิทธิภาพของหนวยงานที่ใหบริการ และคุณภาพและความ
ถูกตองของการบริการ ซึ่งการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจะดําเนินการพัฒนามาตรฐาน
อันเปนสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ ผลงานหรือผลผลิตที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน
ผลลัพธ ที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน ผลลัพธบั้นปลาย และระบบปองกันผลลัพธบั้นปลายที่ไมพึง
ปรารถนา ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับรองมาตรฐานดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผล
ของงานภาครัฐ พ.ศ. 2543 ขอ 4 ไดกําหนดมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการบริห ารจัดการ
ของหนวยงานภาครัฐประกอบดวย 10 ระบบ คือ ระบบขอมูล ระบบการสื่อสาร ระบบการตัดสินใจ
ระบบการพัฒ นาบุคลากร ระบบการตรวจสอบถวงดุล ระบบการมี สวนรว ม ระบบการบริก าร
ภาคเอกชน ประชาชน ระบบการประเมิน ผล ระบบการคาดคะเนและแก ไขวิ ก ฤต และระบบ
วัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพ
ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล หรือแนวคิดระบบขอมูลที่ดีในภาครัฐ คือ
การเนนใหระบบขอมูลเปนระบบเปดสอดคลองกับหลักการประชารัฐ และกระบวนการมีสวนรวมใน
ระบบขอมูล ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของภาครัฐ การแจงใหหนวยงานภาครัฐทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริง ทําใหหนวยงาน
ภาครัฐ สามารถแกไ ขป ญ หาและตอบสนองความต องการของประชาชนได อย างถู ก ต อง ทั่ วถึ ง
และตรงประเด็น การดําเนินงานในระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐควรมุงเนนความมีประสิทธิภาพ
และมีป ระสิทธิผ ล โดยมีเกณฑม าตรฐาน 9 เกณฑ คือ ความครอบคลุมของขอมูล ความรวดเร็ว
ความถูก ตอง ความเชื่อมโยง ความทันสมัยของขอมูล ความนาเชื่อถือ ความสามารถในการเขาถึง
ความสามารถในการตรวจสอบ และการมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล
6
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2.1.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)7
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปนระบบยอย
หนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยจะชวยผูบริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณหรือ
กิจกรรมที่ไมมีโครงสรางแนนอน หรือกึ่งโครงสราง และอาจจะใชกับบุคคลเดียวหรือชวยสนับสนุน
การตัดสินใจเปนกลุม นอกจากนั้น ยังมีร ะบบสนับ สนุนผูบริหารเพื่อชวยผูบริห ารในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ ซึ่งระบบดังกลาวเกิดขึ้นในชวงป 1970 โดยภาคธุรกิจเริ่มที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อที่จะชวยผูบริหารในการตัดสินใจปญหาที่ไมมีโครงสรางที่แนนอน หรือกึ่งโครงสรางโดยขอมูลมี
การเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่ง ระบบสารสนเทศเดิม ที่ใชใ นลัก ษณะระบบการประมวลผลรายการ
(Transaction processing system) ไมสามารถกระทําได นอกจากนั้นยัง มีวัตถุป ระสงคเ พื่อ
ลดแรงงาน ตนทุนที่ต่ําลงและยังชวยในเรื่องการวิเคราะหการสรางตัวแบบ (Model) เพื่ออธิบาย
ปญหาและตัดสินใจปญหาตางๆ จนกระทั่งป 1980 ความพยายามในการใชระบบนี้เพื่อชวยในการ
สนับสนุนการตัดสินใจไดแพรออกไปยังกลุมและองคการตางๆ นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายทานได
อธิบายความหมายของ DSS ไว เชน Gerrity (1971) ไดใหความหมายไววา DSS คือ การผสมผสาน
อยางเหมาะสมระหวางความมีเหตุผลของมนุษยกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและชุดคําสั่งที่นํามาใช
โตตอบ เพื่อแกปญหาที่มีความซับซอน ความหมายนี้จะอธิบายภาพรวมเชิงปรัชญา ซึ่ง ครอบคลุม
ลักษณะพื้นฐานของ DSS แตยังไมสามารถใหคําอธิบายลักษณะของปญหาที่จะตองแกไขโดยอาศัย
DSS เขาชวย หรือใหภาพที่ชัดเจนของ DSS หรือ Kroenke และ Hatch (1994) ไดนําความหมายเดิม
มาปรับปรุงและเสนอวา DSS คือ ระบบโตตอบฉับพลันที่ส นับสนุนโดยคอมพิวเตอรซึ่ง นํามาชวย
อํานวยความสะดวกในการตัดสินปญหาแบบไมมีโครงสราง ในความหมายนี้ไดมีนักวิชาการหลายทาน
วิจารณวา DSS สมควรที่จะชวยผูบริหารในการตัดสินปญหาทั้งแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง
ไมเพียงเฉพาะปญหาแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
DSS จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดย (1) ประมวลและเสนอขอมูล
การตัดสินใจแกผูบริหาร เพื่อใชทําความเขาใจและเปนแนวทางในการตัดสินใจ และ (2) ประเมิน
ทางเลือกที่เหมาะสมภายใตขอจํากัดของแตละสถานการณ ซึ่งจะชวยผูบริหารในการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบทางเลือกใหสอดคลองกับปญหาหรือสถานการณที่สุด
เราสามารถจําแนกสวนประกอบของ DSS ออกเปน 4 สวนดังนี้
1) อุปกรณที่เ กี่ยวของกับ DSS แบงออกเปน 3 กลุมคือ อุป กรณป ระมวลผล
อุปกรณสื่อสาร อุปกรณแสดงผล
2) ระบบการทํางานเปนสวนประกอบที่สําคัญในการที่จะทําให DSS ทํางานได
ตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละความต อ งการของผู ใ ช ซึ่ ง จะประกอบด ว ย 3 ส ว น คื อ ฐานข อ มู ล
ฐานแบบจําลอง และชุดคําสั่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3) ขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญอีกสวนของ DSS ไมวา DSS จะประกอบดวย
อุปกรณที่ทันสมัย และไดรับการออกแบบระบบการทํางานใหสอดคลองกันมากเพียงใด ถาขอมูล ที่
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นํามาใชในการประมวลผลไมมีคุณภาพเพียงพอแลว DSS ก็จะไมสามารถชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูใชไดอยางเหมาะสม หรืออาจจะสรางปญหาในการตัดสินใจได
4) บุคลากรจะเกี่ยวของกับ DSS ตั้งแตการพัฒนา การออกแบบ และการใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ โดยที่เราสามารถแบงบุคลากรที่เกี่ยวของกับ DSS ออกเปน 2 กลุม คือ ผูใช
และผูสนับสนุนระบบ DSS
2.2 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้มุงเนนวิเคราะหดานระบบขอมูล ที่นับเปนสวนสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําขอความพระราชสาสน โดยใชแนวคิดของระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย
ดานการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล รวมกับแนวคิด
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปนกรอบในการศึกษาจากเอกสาร
ขอมูล ในการปฏิบัติง านดานการจัดทําขอความพระราชสาสนและขอมูล อื่นๆ ที่เ กี่ยวของ รวมทั้ง
จากการประมวลปญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานจริงจากผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําขอความ
พระราชสาสน เพื่อใหทราบวาการจัดการระบบขอมูลเป นตามเกณฑกําหนดของระบบมาตรฐานที่
ผูศึกษาไดหยิบยกมาศึกษาอยางไร ยังคงมีปญหา/อุปสรรคที่อาจสงผลใหการปฏิบัติงานดานการจัดทํา
ขอความพระราชสาสน และนําไปสูการหาแนวทางการแกไขหรือปรับปรุง พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะ
เพื่อเตรียมความพร อมในการสนับสนุนการดําเนิ นงานดานการจัดทํ าขอความ พระราชสาสนของ
สํานักราชเลขาธิการใหเปนไปดวยความเรียบรอย สนองพระราชประสงค ดวยความถูกตอง รวดเร็ว
และทันเหตุการณ ทั้งนี้ จะไดนําแนวคิดดังกลาวขางตนมาเปนแนวทางในการวิเคราะหหาขอสรุปของ
สิ่งที่ตองการศึกษาอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา

ภายหลัง จากการศึก ษาและวิเ คราะหจ ากการปฏิบั ติง านจริง เอกสารการดํ าเนิ นงาน
ดานขอความพระราชสาสนของสํานักราชเลขาธิการ รวมทั้งการสอบถามเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยาง
ซึ่ง เปนบุคลากรระดับ ผูอํานวยการกองและระดับวิทยากรชํานาญการ ซึ่ง มีสวนเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานดังกลาว รวมกับการใชเกณฑมาตรฐาน 9 เกณฑ ของระบบมาตรฐาน 1101: ระบบ
ขอมูล ภายใตระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ
ดวยระบบข อมู ล ดั ง กล าวมุง เนน การพัฒ นาระบบข อมู ล ที่ดี ในภาครัฐ ให เ ปน ลัก ษณะระบบเป ด
สอดคลองกับหลักการประชารัฐ หากแตการดําเนินงานของสํานักราชเลขาธิการ เปนหนวยงาน ที่มี
หนาที่เ ลขานุก ารในพระองค พระมหากษัตริ ยและพระบรมวงศานุ วงศ แตอยางไรก็ตาม สํานั ก
ราชเลขาธิ ก ารก็ มี ก ารประสานงานกั บ หน ว ยงานที่เ กี่ ย วขอ ง อาทิ กระทรวงการต า งประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอย
จึงนําแนวคิดบางสวนของการบริหารระบบขอมูลดังกลาวมาอางอิงการศึกษา เพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาระบบขอมูลในการสนับสนุนการดําเนินงานจัดทําขอความพระราชสาสนในปจจุบันและอนาคต
เปนไปดวยความราบรื่น ถูกตองรวดเร็ว และทันเหตุการณ ดังตารางผลการศึกษาตอไปนี้
ตารางที่ 1 เกณฑมาตรฐานที่ 1 ความครอบคลุมของขอมูล
ตัวชี้วัด
การดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
ปญหา/ขอขัดของ
1. มีระบบฐานขอมูลทีจ่ ัดเก็บ – มีฐานขอมูลของหนวยงานทั้งทีเ่ ปน – ขาดการบริหารจัดการ
ทั้งขอมูลของหนวยงาน
แฟมเอกสารและระบบสารสนเทศ
ขอมูลใหมีความเชื่อมโยง
ตนเองและหนวยงานอื่นๆ แตยงั ไมครอบคลุมของหนวยงาน
ใหครอบคลุมพื้นที่การ
ภายนอก
ดําเนินงาน
2. มีการรวบรวมขอมูลของ – มีการรวบรวมขอมูลในการ
– ไมมีการเชื่อมโยงขอมูล
หนวยงานตนเองและ
ดําเนินงานของหนวยงาน แตยังไม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ครอบคลุมขอมูลของหนวยงาน
ครบถวนครอบคลุม
ภายนอก

12
ตารางที่ 2 เกณฑมาตรฐานที่ 2 ความรวดเร็ว
ตัวชี้วัด
การดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
ปญหา/ขอขัดของ
1. มีแผนจัดเก็บขอมูลและ – จัดเก็บขอมูลตามชิ้นงาน ขาด
– ขอมูลไมมีความทันสมัย
ปรับปรุงขอมูลทุก 3 เดือน แผนการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูล
หรือ 6 เดือน
2. มีการประมวลขอมูลตางๆ – มีขอมูลตามชิน้ งาน แตไมมีการ
– สืบคนขอมูลไดไมสะดวก
ที่จะเปนประโยชนตอการ ประมวลรายละเอียดขอมูลประกอบ และ ไมรวดเร็ว
จัดทําขอความพระราช
สาสนไวในระบบ
คอมพิวเตอร
ตารางที่ 3 เกณฑมาตรฐานที่ 3 ความถูกตอง
ตัวชี้วัด
การดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
ปญหา/ขอขัดของ
1. มีเจาหนาที่ระบบเทคโนโลยี – เจาหนาที่ผปู ฏิบัติเปนผูท ี่ตรวจสอบ – เจาหนาที่ปฏิบัตงิ านหลาย
สารสนเทศเพียงพอเพือ่
ขอมูล นําเขา และจัดเก็บขอมูล
หนาที่ในเวลาเดียวกัน
ดูแลตรวจสอบระบบ
เนื่องจากขาดเจาหนาที่
ฐานขอมูลตางๆ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดูแล
2. มีการตรวจสอบขอมูล
– มีการตรวจสอบขอมูลจากหนวยงาน – ขอมูลไมสอดคลองและมี
ระหวางหนวยงานทีป่ ฏิบัติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ความคลาดเคลื่อน
หนาที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือ
หนวยงานขางเคียง

13
ตารางที่ 4 เกณฑมาตรฐานที่ 4 ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
1. จัดใหมีระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ระบบ
คอมพิวเตอรเครือขาย เพื่อ
สืบคนขอมูลที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน ทั้งภายใน
หนวยงานเดียวกัน และกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จัดใหมีการประชุมรวม
ระหวางหนวยงาน หรือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ขอเสนอแนะตางๆ

การดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
ปญหา/ขอขัดของ
– มีสืบคนขอมูล และมีการเชื่อมโยง – ขอมูลและระบบขอมูลยัง
ขอมูลบางสวนระหวางหนวยงาน
เชื่อมโยงไมทั่วถึง
ภายใน แตไมครอบคลุมหนวยงาน
ภายนอก

– มีการประชุมหารือรวมเกี่ยวกับการ – ไมมีการนําหัวขอการ
ปฏิบัติงานกับสวนราชการภายนอก เชื่อมโยงขอมูลมาหารือใน
ที่ประชุม

ตารางที่ 5 เกณฑมาตรฐานที่ 5 ความทันสมัยของขอมูล
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
1. จัดใหมีระบบเครือขาย
– มีเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการ
อินเตอรเน็ตภายใน
สืบคนขอมูล
หนวยงานเพื่อการคนหา
ขอมูลที่มีความทันสมัย
ตลอดเวลา
2. จัดใหมีการตรวจสอบ
– มีการตรวจสอบเฉพาะขอมูลปจจุบัน
ปรับปรุงขอมูลทีเ่ กี่ยวของ ของเหตุการณทเี่ กิดขึ้นเฉพาะหนา
กับการปฏิบัติงานใหมีความ
เปนปจจุบันอยูเ สมอ

ปญหา/ขอขัดของ
– ขอมูลที่ไดอาจ
คลาดเคลื่อน/ไมถกู ตอง

– ขาดการวิเคราะหรวมของ
ขอมูลอื่นๆ

14
ตารางที่ 6 เกณฑมาตรฐานที่ 6 ความนาเชื่อถือ
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
ปญหา/ขอขัดของ
1. จัดใหมีการตรวจสอบ
– มีการตรวจสอบเพื่อความนาเชื่อถือ – อาจเกิดความลาใชเวลาใน
ขอมูลระหวางหนวยงานที่ ของขอมูล
การประสานขอขอมูล/
เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดเก็บ
ตรวจสอบขอมูลจากสวน
ขอมูลมีความนาเชื่อถือมาก
ราชการทีเ่ กี่ยวของ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีระบบ
– มีการจัดเก็บตามชิ้นงาน
ประมวลผลขอมูลที่
แตไมมีการประมวลผล
นาเชื่อถือและทันสมัย
ขอมูลรวมกัน
ตารางที่ 7 เกณฑมาตรฐานที่ 7 ความสามารถในการเขาถึง
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
ปญหา/ขอขัดของ
2. จัดทําเว็บไซตของหนวยงาน – มีการจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน – มีขอจํากัดในการไดรับ
เพื่อเปนแหลงขอมูล
กลาง เพือ่ การสืบคนขอมูลและ
ขอมูล มีขอจํากัดในการ
สวนกลางใหหนวยงาน
ประชาสัมพันธขาวสารใหแกบุคคล เผยแพรขอมูล
ภายนอกสามารถคนหา
หรือหนวยงานภายนอก
ขอมูลขาวสาร และเปนการ
ประชาสัมพันธขาวสารแก
บุคคลภายนอก
ตารางที่ 8 เกณฑมาตรฐานที่ 8 ความสามารถในการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
ปญหา/ขอขัดของ
1. จัดใหมีระบบการตรวจสอบ – มีการตรวจสอบขณะนําเขาขอมูล – ไมมีการตรวจสอบขอมูล
ขอมูลกอนการจัดเก็บ และ
เปนประจําตอเนื่อง
ภายหลังการจัดเก็บโดย
ประสานกับหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

15
ตารางที่ 9 เกณฑมาตรฐานที่ 9 การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน
ปญหา/ขอขัดของ
1. จัดทําเว็บไซตของหนวยงาน – มีประสานขอทราบขอมูล
– หนวยงานที่นาเชื่อถือมี
เพื่อเปนแหลงขอมูล
สถานการณ หรือขอมูลอื่นๆ ที่
ขอจํากัดในการเปดเผย/สง
สวนกลางใหหนวยงาน
เกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดทํา
ตอขอมูล ใชระยะเวลารอ
ภายนอกสามารถคนหา
ขอความพระราชสาสน จาก
ขอมูล ตองหาขอมูลจาก
ขอมูลขาวสาร และเปนการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลอื่นๆ กอน
ประชาสัมพันธขาวสารแก
บุคคลภายนอก
จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหไดวา ไมวาจะเปนการจัดทําขอความพระราชสาสน
ในโอกาสวันที่ระลึกของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย การจัดทําขอความพระราชสาสน
แสดงความยินดีในโอกาสตางๆ และการจัดทําขอความพระราชสาสนแสดงความเสียพระราชหฤทัย/
ทรงหวงใย พบวา แมจะมีการจัดเก็บขอมูลที่มีอยูแยกตามโอกาสตางๆ แตยังขาดการวางแผนการ
จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย ทําใหการจัดการขอมูลที่มีอยูยังไมเปนระบบที่ส มบูรณ ไมมี
ความเชื่อมโยง ไมครอบคลุมในมิติตางๆ ทําใหระบบขอมูลที่มีอยูไมเอื้อตอการสืบคนและใชอางอิง
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทําขอความพระราชสาสน นอกจากนี้ ยังมีปญหาในการประสานงาน
ขอขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ การตรวจสอบชื่อตําแหนงของบุคคลที่จะมีขอความ
พระราชสาส น ไปถึ ง ข อ มู ล สถานการณ ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ ขณะนั้ น รวมทั้ ง ข อ พิ จ ารณา /
ความเหมาะสมในการมีความขอความพระราชสาสนจากหนว ยงานที่ เ กี่ยวของ เชน กระทรวง
การตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย หรือสํานักงานราชบัณฑิตยสภา
เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจในการจัดทําขอความพระราชสาสน นอกจากนี้ เจาหนาที่ผูปฏิบัติยัง
ขาดการวางแผนและความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานเชิงรุก ไมวาจะเปนการจัดการระบบขอมูลที่มีอยู
หรือการติดตามสถานการณขาวสาร และเมื่อพิจารณาจากแนวคิดสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
Support System: DSS) พบวา จากปญหาที่ยังเกิดขึ้นจึงยังไมเปนตามเกณฑของระบบดังกลาว

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
รายงานการศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทํา
ขอความพระราชสาสน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหา/ขอขัดของดานระบบขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน และหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแกไขอยางเปนระบบและนําไปปฏิบัติไดจริง รวมทั้ง จัดทํา
ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น สนองพระราชประสงค ดวยความถูก ต อง รวดเร็วและ
ทันเหตุก ารณ สอดคลองกับ วิสัยทัศนและพันธกิจของสํานัก ราชเลขาธิการ โดยนําแนวคิดระบบ
มาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101:
ระบบขอมูล มาใชประกอบการวิเคราะห ดังที่ปรากฏผลการศึกษาในบทที่ 3 ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุป
ไดดังนี้
กองการตางประเทศ สํานัก ราชเลขาธิก าร ไดป ฏิ บัติง านถวายดานการจัดทําขอความ
พระราชสาสนในโอกาสตางๆ มาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
ปจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง นอกจากจะพิจารณาถึงระดับความรุนแรง/รายแรงของเหตุการณ ระดับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ ในบางกรณียัง ตองมีขอมูล ในดานอื่ นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีความสําคัญ
ในการนํามาอางอิงและประกอบการตัดสินใจในการจัดทําขอความพระราชสาสน ซึ่งฐานขอมูลที่มีอยู
ของกองเปนการเก็บขอมูลแยกตามเหตุการณแตละครั้ง แตยังมิไดนํามาประมวลและบูรณาการขอมูล
ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน นอกจากนี้ ยังขาดการตรวจสอบและปรับปรุง ขอมูลใหเปนระบบระเบียบ
และมีความทันสมัย รวมทั้งขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบการดําเนินการจัดทําขอความพระราชสาสน
สืบคนจากระบบอินเตอรเน็ต หรือรับทราบจากชองทางอื่นๆ ซึ่งกองยังไมมีขอมูลที่เพีย งพอ ในบาง
กรณี จําเปน ตองมีก ารตรวจสอบขอ มูล ความน าเชื่อถื อเพิ่ม เติม จากหนว ยงานที่ เ กี่ย วข อง เช น
กระทรวงการต างประเทศ สถานเอกอั ครราชทูต ต างประเทศประจํ าประเทศไทย และสํา นั ก
ราชบัณฑิตยสภา เปนตน จากที่กลาวมาทําใหเกิดความไมสะดวกในการสืบคน และอาจมีผลใหเกิด
ความลาชา จึงเห็นวาหากมีการปรับปรุงระบบขอมูลใหมีความครอบคลุมขอมูลที่จําเปน ถูกตอง และ
สะดวกและรวดเร็วในการสืบคน จะกอใหเ กิดประสิทธิภาพในดําเนินการดานการจัดทําขอความ
พระราชสาสนมากยิ่งขึ้น
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4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความ
พระราชสาสน ซึ่ง มุงเนนหาแนวทางแกไขปญหา/ขอขัดของที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต พบวา ปญหาอุปสรรคสําคัญคือ การขาดการจัดการระบบขอมูลใหมีความเชื่อมโยง ทันสมัย
และถูกตอง รวมทั้งปญหาบุคลากรขาดการวางแผนและความคิดริเริม่ เชิงรุกทั้งดานการจัดการระบบ
ขอมูลและการติดตามสถานการณขาวสาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานดานการ
จั ด ทํ า ข อ ความพระราชสาส น ซึ่ ง ต อ งอาศั ย แนวทางแก ไ ขตามข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สํานัก ราชเลขาธิก ารควรมี ก ารจั ดการประชุม หารื อร วมกับ สวนราชการที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน เชน กระทรวงการตางประเทศ
เพื่อหาแนวทางความเปนไปไดในการขอเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลและขยายสิทธิการเขาถึงขอมูลที่
จําเปน ตอ การปฏิบัติ ง านด านดั ง กลาว เช น ขอมูล รายประเทศ ขอมูล การรายงานสถานการณ
ตางประเทศ หรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหไดเนื้อหาและการวิเคราะหขอมูลที่ทันสมัยในมิติ
ที่ครอบคลุม และสามารถเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการจัดทําขอความพระราชสาสนไดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก ารควรมี ก ารจั ด ทํ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ การตัดสินใจในเหตุการณเพื่อประกอบการจัดทําขอความพระราชสาสน ตามแนวคิด
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)
3) สํานัก ราชเลขาธิก ารควรมีก ารพิจ ารณาเพิ่ม หรือจัดหาบุคลากรซึ่ง มีความ
ชํานาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยจัดทําระบบฐานขอมูล ดูแล และใหคําปรึกษาใน
เรื่ อ งดั ง กลา ว เพื่ อ ชว ยสนั บ สนุน การดํ า เนิ น งานด านการจั ด ทํา ข อ ความพระราชสาส น ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายอาจตองใชระยะเวลาในการพิจารณาความเปนไปไดหรือ
การดําเนินการ จึงเห็นควรใหมีการดําเนินการในระดับบุคลากรของกองซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดทําขอความพระราชสาสน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางการบริหารระบบขอมูลภายในหรือการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่ม ความพรอมในการสนับสนุนการ
จัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
1) จัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ของกลุม/กองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดาน
การจัดทําขอความพระราชสาสนเปนประจํา เพื่อใหทราบถึงปญหาหรือขอขัดของในการดําเนินงาน
จัดทําขอความพระราชสาสนในแงมุมตางๆ กระตุนเตือนใหตระหนักถึงความสําคัญของการติดตาม
สถานการณขาวสารและการจัดระบบขอมูล และหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน เพื่อเพิ่ม
ความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
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2) จั ด ทํ า แผนการจั ด เก็ บ และปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสนั บ สนุ น
การจัดทําขอความพระราชสาสน เชน ขอมูลพระราชวงศตางประเทศ ขอมูลบุคคลสําคัญ /บุคคลที่
ทรงรูจัก ขอมูลขอมูลพื้นฐานและสถานการณของประเทศตางๆ ยอนหลัง 5 ป ใหมีความถูกตองเปน
ระเบียบเรียบรอย รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและตอเนื่อง
3) จัดใหมีการประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความ
พระราชสาสนทั้งจากระบบสารสนเทศและระบบแฟมขอมูลไวดวยกัน จัดหมวดหมูและรายละเอียดที่
ชัดเจนขึ้น เชน ตามประเทศ หรือเหตุการณ เปนตน โดยจัดเก็บลงในระบบคอมพิวเตอรและเชื่อมโยง
ขอมูลดังกลาวผานระบบ shared file ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อใชสืบคนอางอิงในการจัดทํา
ขอความพระราชสาสนไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผูศึกษาเห็นวา หากดําเนินการตามแนวขอเสนอแนะขางตนจะนําไปสูแนวทางการพัฒนา
กระบวนงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กอใหเกิดการดําเนินงาน
ดานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ สนองพระราชประสงค และเกิดประโยชน
สูงสุดตอความสัมพันธระหวางประเทศ
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